
 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0120169-16.2012.815.2002)
RELATOR          : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
APELANTE        : Deyvid da Silva Andrade
DEFENSORA     : Hercília Maria Ramos Régis
APELADO          :Justiça Pública

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  Apelação  criminal.  Roubo 
duplamente qualificado. Receptação. Condenação. Pretendida 
absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Materialidade 
inconteste. Autoria comprovada.  Réu preso na posse do objeto 
roubado.  Conjunto probatório harmonioso. Dosimetria da pena. 
Confissão em relação ao crime de receptação.  circunstância 
atenuante. Reconhecimento de ofício. Redimensionamento da 
pena. Provimento parcial. 

_ Descabe o pedido de absolvição, fundado em insuficiência de  
provas, se comprovadas a materialidade e autoria, através do  
conjunto probatório, sobretudo, quando o réu é preso na posse  
do objeto roubado.

_  A  confissão  do  réu  utilizada  como  embasamento  para  a  
condenação  deve  ser  reconhecida  como  circunstância  
atenuante, redimensionando, portanto, a pena.  

_ Provimento parcial. 

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade,  em  dar  provimento  parcial  à  apelação  para  reconhecer,  de  ofício,  a 
circunstância atenuante da confissão e redimensionar a pena, nos termos do voto do 
relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Deyvid  da  Silva 
Andrade, que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª 
Vara Criminal  da  Comarca da Capital,  que o  condenou à pena de 10 (dez)  anos de 
reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 210 (duzentos e dez) 
dias-multa, por infringir o art. 157, § 2º, I e II, e art. 180, c/c o art. 69, todos do Código 
Penal1 (sentença fs. 254/264).

Narrou  a  peça  acusatória  que,  no  dia  31/10/2012,  por  volta  das 
18:50h, em Jaguaribe, na Rua General Maciel,  751, os denunciados  Joanderson dos 
Santos Silva e Deyvid da Silva Andrade subtraíram para si, com emprego de arma de 
fogo,  a  quantia  de  R$  436,00  (quatrocentos  e  trinta  e  seis  reais)  do  Auto  Posto  de 
Combustíveis Carvalho LTDA.

Contou  que  a  polícia  foi  acionada  e  prendeu  em  flagrante  os 
denunciados com a quantia roubada e a arma usada no roubo, e constataram que a  
motocicleta que eles conduziam era produto de crime. 

Informou  ainda  que  o  mesmo  posto  de  gasolina  já  havia  sido 
assaltado pelos denunciados em 27 de outubro de 2012.

Requereu a condenação pelo crime de roubo qualificado (art. 157, § 
2º, I e II, do CP), por duas vezes, e pela prática do crime de receptação (art. 180, CP), em 
concurso material (art. 69, CP), fs. 02/04.

O juiz absolveu os réus em relação ao crime de roubo qualificado 
(art. 157, § 2º, I e II, do CP) ocorrido no dia 27/10/2012, por entender que não houve 
prova suficiente para uma condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CP, e condenou 
pelo crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) cometido no dia 31/10/2012,  
como também por  ter  infringido o art.  180 do CP (receptação),  aplicando o concurso 
material previsto no art. 69 do Código Penal (fs. 254/264).
1Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a  
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

AC 01201691620128152002_05.doc                                                                                              2 de 8



 
Devidamente intimados (fs. 270 e 271v), ambos apelaram. Contudo, 

o magistrado a quo não conheceu da apelação criminal interposta pelo réu Joanderson 
dos Santos Silva, por ser interposta a destempo (f. 273).

Em  suas  razões,  o  apelante  Deyvid  da  Silva  Andrade nega  à 
autoria, alega que não há provas suficientes para uma condenação devendo-se aplicar, 
em seu favor, o princípio in dubio pro reo, e requer a absolvição (fs. 283/285). 

Contrarrazões às fs. 290/297.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da 
apelação criminal (fs. 310/313).

É o relatório.
                
_ V O T O _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1. MATERIALIDADE E AUTORIA :

1. 1 DO CRIME DE ROUBO (art. 157, § 2º, I e II2, do CP):

O recurso deve ser desprovido. 

Com efeito, não assiste razão ao apelante. 

Ora, a materialidade restou comprovada pelo Auto de apresentação 
e apreensão (f. 12), que atestou ter sido apreendido em poder do apelante e do corréu  
Joanderson dos Santos Silva, uma motocicleta, um revólver e a quantia de R$ 436,00 
(quatrocentos e trinta e seis reais em espécie, fruto do roubo.

Do mesmo a autoria restou evidenciada, porquanto o apelante e o 
seu comparsa foram presos em flagrante na posse dos valores roubados do posto de 
gasolina, denominado AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS CARVALHO LTDA, ou seja, 
com a quantia de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), em espécie, sendo o 

2Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a 
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
(...)
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
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valor exato da subtração feita pelo apelante e o corréu Joanderson, conforme confirmou 
o proprietário do posto e o frentista que trabalhava no local no dia fatídico. Vejamos:

a) Testemunha José Nilton Carvalho de Araújo (proprietário do posto 
de gasolina):

“(…) Que, desta vez foi roubado a quantia de R$ 436,00 (quatrocentos e 
trinta e seis reais) em espécie; (…)” depoimento prestado na fase policial à 
f. 08.

“(…) que segundo os funcionários do posto um dos acusados vestia uma 
roupa de time, que o dinheiro encontrado com os acusados era o valor 
certinho  que  tinha  sido  levado  do  posto  nesse  dia,  que  o  declarante 
recebeu o dinheiro (…)”. depoimento prestado em juízo à f. 210. 

b) Testemunha Tarcísio Ferreira de Lira (frentista):

(…) que Felipe disse que eram 2 assaltantes e que estavam armados, que 
os  assaltantes  levaram  quatrocentos  e  vinte  e  cinco  reais,  que  os 
assaltantes levaram além de trezentos reais que passou para Filipe mais o 
que tinha no bolso,  num total  de cento  e  poucos reais,  que o dinheiro 
levado foi encontrado com os elementos presos (…) depoimento prestado 
em juízo à f. 211.

Por  sua  vez,  os  policiais  ao  serem acionados  do  fato  criminoso, 
foram informados acerca das vestes e descrições dos assaltantes, de modo que quando 
viram  dois  elementos  em  uma  moto  e  um  trajando  uma  camisa  da  Argentina,  logo 
suspeitaram que eram os criminosos e ao abordá-los encontraram o dinheiro roubado, a 
arma de fogo e motocicleta que já era fruto de outro roubo. Vejamos os seus testemunhos 
prestados em juízo:

a) Policial militar Janduí de Araújo Pinheiro Junior:

“(...) que soube do ocorrido através do rádio, que soube que a vítima havia 
procurado  a  polícia  e  disse  que  o  posto  tinha  sido  assaltado  por  2 
elementos  um deles  vestindo  camisa  da  Argentina;  que  os  assaltantes 
estavam numa moto,  que  o  garupa  da  moto  estava  com a  camisa  da 
Argentina e estava armado com revólver,  que poucos minutos após ter 
ciência  da  ocorrência,  os  acusados  passaram  pelo  depoente  se  seus 
colegas,  que  por  conta  da  camisa  suspeitaram  deles  e  fizeram  uma 
abordagem e prenderam em flagrante, que com eles foi encontrada arma e 
dinheiro, que não se lembra a quantia (…)  que quem guiava a moto era o 
acusado Joanderson, que quem estava com a camisa da Argentina e com 
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a arama era Deyvid. f. 198

b) Policial Fábio de Medeiros Moreira:

“que  recebeu  comunicado  que  um  posto  em  Jaguaribe  havia  sido 
assaltada  por  2  elementos  um  deles  com  a  camisa  da  Argentina,  de 
imediato,  o depoente e mais 2 colegas estavam de moto depararam-se 
com  os  acusados,  fizeram  a  abordagem  encontrado  na  cintura  do 
elemento que vestia camisa da Argentina um revólver e a quantia roubada 
nos  bolsos  do  outro  elemento,  que  pilotava  a  moto,  que  só  um  dos 
elementos estava armado; (…) f. 147. 

Vislumbra-se,  portanto,  que  os  depoimentos  dos  policiais  foram 
seguros  ao  apontar  o  apelante  e  o  corréu  Joanderson  como  os  autores  do  roubo, 
corroborando com os testemunhos do proprietário e frentista do posto. 

 
Destarte, vê-se que a condenação se baseou em provas colhidas 

durante a instrução processual, não havendo dúvidas quanto à materialidade e a autoria 
do crime de roubo, afastando-se, portanto, o pedido de absolvição.

2. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (art. 1803, CP):

No que tange ao crime de receptação, também não há que se falar 
em absolvição.

A  materialidade  ficou  evidenciada  pelo  termo  de  declaração  do 
proprietário da moto Ebson Erik Santros de Souza, cujas afirmações foram no sentido de 
que sua motocicleta havia sido roubada no dia 08/08/2012 (f.  09),  comprovando-se a 
notícia do roubo da moto pela certidão de ocorrência acosta às fs. 10/11.

Quanto à autoria,  apesar de ter negado que cometeu o crime de 
roubo, confessou quanto ao crime de receptação, ao afirmar que a adquiriu a moto em um 
troca na feira e que receberia os documentos depois. Eis o seu interrogatório:

“Que trocou a moto apreendida com outra que tinha, que trocou com um 
menino na feira e não sabe o nome, que o rapaz com quem trocou a moto 
disse que daria o documento depois (…) f. 234.

                     
De outro lado, o policial Fábio de Medeiros Moreira confirmou que a 

3Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe  
ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada  
pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)
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motocicleta em poder do apelante era fruto de outro roubo. Vejamos:

(…) que ao consultar a procedência da moto constatou-se no CIOP que 
ela era roubada; (…) f. 147

Portanto,  diante  da prova da materialidade e da autoria,  deve-se 
manter a condenação pelo crime de receptação (art. 180, CP)

2. DOSIMETRIA DAS PENAS:

No tocante à dosimetria da pena, merece reparo apenas quanto ao 
crime de receptação, porquanto a dosimetria referente ao crime de roubo foi devidamente 
fixada observando os critérios determinados no art. 68 do CP, devendo-se manter a pena 
privativa de liberdade cominada em 8 (oito) anos de reclusão e a pena de multa em 
160 (cento e sessenta) dias-multa.

Contudo, em relação ao crime de receptação, a dosimetria da pena 
deve ser retificada, em virtude da magistrada a quo não ter considerado a confissão feita 
pelo apelante, e que foi  utilizada como fundamento para a condenação, configurando, 
portanto, circunstância atenuante (art.65, III, d, do CP). 

Dessa forma, a circunstância atenuante deve ser aplicada sobre a 
pena-base cominada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Por  outro  lado,  infere-se  que  a  juíza  sentenciante  reconheceu  a 
circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em virtude do apelante já ter 
sido condenado por sentença com trânsito em julgado (f. 240), e agravou a pena em 6 
(seis)  meses  e  20  (vinte)  dias-multa,  resultando  em 2  (dois)  anos  de  reclusão  e  50 
(cinquenta) dias-multa.  Aplicando-se, portanto,  a circunstância atenuante da confissão, 
atenuo a pena pelo mesmo período da agravante, ou seja, em 6 (seis) meses e 20 (vinte) 
dias-multa, resultando em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-
multa,  à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que 
torno definitiva, por inexistir causa de diminuição ou aumento de pena. 

Aplicando  o  concurso  material  (art.  69,  CP),  entre  os  crimes  de 
roubo e receptação, a pena resulta, definitivamente, em 9 (nove) anos 6 (seis) meses de 
reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa.

Mantenho  o  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  no  fechado, 
atendendo  ao  previsto  no  art.  33,  §  2º,  alínea  “a”,  do  Código  Penal,   deixando  de 
converter  a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,  por  não atender  aos 
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requisitos  do  art.  44  do  Código  Penal4,  como  do  mesmo  modo  não  preenche  os 
mandamentos exigidos no art. 775 do CP, para a suspensão condicional da pena.

3. CONCLUSÃO:

Ante o exposto, dou provimento parcial à apelação criminal, para 
reconhecer,  de ofício, a circunstância atenuante da confissão em relação ao crime de 
receptação e redimensionar a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) 
dias-multa para 9 (nove) anos 6 (seis) meses e 190 (cento e noventa) dias-multa., à 
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 

É o voto.

Encaminhe-se os autos, outrossim, à Gerência de Processamento 
desta  Corte  de  Justiça  para  retificar  a  autuação  no  tocante  ao  nome  da  Defensora 
Pública, Hercília Maria Ramos Régis, que interpôs a presente apelação criminal.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  relator,  José  Guedes 
Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos 
Martins Beltrão Filho), revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado 
para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Sagres 
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

4Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação 
dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou 
grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (Redação dada pela Lei nº 
9.714, de 1998)

II - o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos 

e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 1o (VETADO) (Incluído e vetado pela Lei nº 9.714, de 1998)

5Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 
2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I  -  o  condenado  não  seja  reincidente  em crime doloso;  (Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de 
11.7.1984)

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os 
motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;(Redação dada pela  Lei  nº  7.209,  de 
11.7.1984)

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 14 de 
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                          Relator
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